Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
NOLIKUMS
1. Zemkopības ministrijas (turpmāk – Ministrija) apbalvojums – meža nozares gada balva
„Zelta čiekurs” (turpmāk arī – Balva) – ir ikgadēja augstākā atzinība meža nozarē par
nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
2. Balvas mērķis ir veicināt meža nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.
3. Balvu piešķir šādās nominācijās:
3.1. „Par mūža ieguldījumu” – apbalvo fizisku personu par nozīmīgu mūža ieguldījumu
nozares attīstībā;
3.2. „Par ilgtspējīgu saimniekošanu” – apbalvo fizisku vai juridisku personu, t.sk.
pašvaldību, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu atbilstoši konkursa “Sakoptākais mežs”
nosacījumiem (vērtēšanas noteikumi un kritēriji 3.pielikumā);
3.3. „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” – apbalvo fizisku personu vai juridisku personu,
kura nozarē darbojas ne mazāk kā trīs gadus, par veiksmīgāko risinājumu uzņēmuma
attīstīšanā, modernizēšanā, kā arī inovatīvu, tai skaitā vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu,
jaunu produktu ražošanu un investīciju piesaisti pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas kritēriji
4.pielikumā);
3.4. „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” – apbalvo pētnieku vai pētnieku
kolektīvu par nozīmīgu pētījumu, inovatīva tehnoloģiska risinājuma vai jauna produkta
izstrādi pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas kritēriji 5.pielikumā);
3.5. „Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” – apbalvo fizisku personu vai personu
grupu par nozīmīgu veikumu profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī vides izglītībā un
sabiedrības izglītošanā pēdējo divu gadu laikā (vērtēšanas kritēriji 6.pielikumā).
4. Apbalvošanas nosacījumi:
4.1. nolikuma 3.1.apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo ne vairāk kā piecus laureātus,
laureāti saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs” (1.pielikums), krūšu nozīmi
(2.pielikums), naudas balvu un diplomu. Balvu personai piešķir tikai vienu reizi;
4.2. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo trīs laureātus,
pirmās vietas ieguvējs saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekurs”, diplomu un naudas
balvu, pārējie laureāti saņem skulpturālu veidojumu „Zelta čiekuriņš” (mazāks skulpturāls
veidojums par „Zelta čiekurs”), diplomu un naudas balvu;
4.3. nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā Balvu vienai un tai
pašai fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtoti var piešķirt tikai pēc pieciem gadiem;
4.4. nolikuma 3.4. apakšpunktā minētajā nominācijā apbalvo pāra skaitļa gadā un nolikuma
3.5. apakšpunktā minētajā nominācijā – nepāra skaitļa gadā (katrā nominācijā vienu reizi
divos gados).
5. Pretendentus apbalvošanai nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajā
nominācijā izvirza:
5.1. ar meža nozari saistītās nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi,
arodbiedrības un profesionālās organizācijas);
5.2. meža nozares uzņēmumi;
5.3. izglītības un zinātnes institūcijas;
5.4. pašvaldības;
5.5. meža nozares valsts pārvaldes institūcijas;
5.6. pats pretendents.
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6. Pieteikumus nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā
apbalvošanai (7.pielikums) iesniedz līdz kārtējā gada 10. septembra plkst. 17.00:
6.1. papīra formātā, iesniedzot personīgi šādā adresē: Zemkopības ministrija, Meža
departaments, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 1111.kab., tālr. 67027553, (ja
10. septembris ir brīvdiena, pieteikumus iesniedz nākamajā darbdienā līdz plkst. 17.00), vai
6.2. papīra formātā, nosūtot pa pastu uz nolikuma 6.1. apakšpunktā minēto adresi ar norādi
„Gada balva “Zelta čiekurs””, vai
6.3. elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu:
zelta.ciekurs@zm.gov.lv
7. Pretendentus apbalvošanai nolikuma 3.2.apakšpunktā minētajā nominācijā izvirza,
pieteikumus iesniedz un izvērtē atbilstoši 3. pielikumā noteiktajiem nosacījumiem. Pēc
pretendentu izvērtēšanas biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” iesniegtos pieteikumu
dokumentus nodod glabāšanai Ministrijas Meža departamentam.
8. Pretendentu vērtēšanu nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā
organizē Ministrijas Meža departaments.
9. Vērtēšanas kārtība nolikuma 3.1., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā nominācijā:
9.1. pirmajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komitejas apstiprinātās ekspertu komisijas:
9.1.1. izvērtē pretendentus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem trīs nedēļu laikā pēc pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām;
9.1.2. atlasa pretendentus otrās kārtas vērtēšanai.
9.2. otrajā vērtēšanas kārtā Meža dienu komiteja:
9.2.1. nosaka gada laureātus un Balvas ieguvējus katrā nominācijā;
9.2.2. var lemt par papildus laureātu noteikšanu un Balvas piešķiršanu vai Balvas
nepiešķiršanu kādā nominācijā.
10. Vērtēšanas nosacījumi:
10.1. nominācijā „Par mūža ieguldījumu” otrajai kārtai izvirza ne vairāk kā astoņus
pretendentus;
10.2. nolikuma 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktos minētajās nominācijās otrajai kārtai izvirza
ne vairāk kā piecus pretendentus;
10.3. pretendentu, kas izvirzīts apbalvošanai vairākās nominācijās, vērtē:
10.3.1. tikai vienā no nolikuma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām nominācijām,
kur galīgo nomināciju izvēlas pats pretendents;
10.3.2. divās nominācijās, ja viena no tām ir nominācija „Par mūža ieguldījumu”.
11. Laureātu apbalvošana notiek speciāli šim nolūkam organizētā meža nozares gada balvas
„Zelta čiekurs” ceremonijā.
12. Naudas balvu fondu veido Meža attīstības fonda līdzekļi.
13. Informāciju par nolikumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ievieto
Ministrijas tīmekļvietnē.
14. Balvas pretendentu vērtēšanas un laureātu apbalvošanas nodrošināšanai tiek apstrādāti
šādi Balvas pretendentu un laureātu personas dati:
14.1. pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;
14.2. apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar Balvas laureātiem, kuras tiek
izvietotas Ministrijas tīmekļvietnē;
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14.3. laureātu personas kods un bankas konta numurs.
15. Balvas pretendentu personas dati nepieciešami Balvas pretendentu izvērtēšanai atbilstoši
izvirzītajiem kritērijiem un Balvas laureātu noteikšanai.
16. Fotogrāfiju ievietošana Ministrijas tīmekļvietnē nepieciešama, lai popularizētu Balvu un
uzņēmumus un/vai personas, kas veikušas ieguldījumu Latvijas meža nozares attīstībā.
17. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – sabiedrības interešu nodrošināšana.
18. Balvas pretendentam un laureātam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja
persona izsaka iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu Ministrijas
tīmekļvietnē, Ministrija neizmanto vai izņem no tīmekļvietnes fotogrāfiju ar konkrēto
pretendentu.
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1.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam

Skulpturāla veidojuma „Zelta čiekurs” paraugs
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2.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam

Krūšu nozīmes paraugs
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3.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam
KONKURSA
„SAKOPTĀKAIS MEŽS”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs: Latvijas Meža īpašnieku biedrība
2. Konkursa mērķis:
2.1. Apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos.
2.2. Rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu.
2.3. Informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot
sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.
3. Konkursa izsludināšana, pieteikšanās un norises laiks:
3.1. Konkurss tiek izsludināts Latvijas Meža īpašnieku biedrības tīmekļa vietnē
www.mezaipasnieki.lv
3.2. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska
vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona.
3.3. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski (elektroniski parakstīts un
ieskanēts pieteikums vai elektroniski iesniegts pieteikums, aizpildot Google veidlapu, kas
pieejama šeit: https://forms.gle/VhLuUkdSsvNGRd7dA).
3.3.1. Papīra formātā nosūta pa pastu ar ne vēlāk kā konkursa noslēguma datums kā datētu
pasta zīmoga nospiedumu.
3.3.2. Iesniedz (nosūta) šādā adresē: Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Republikas laukums
2, Rīga, LV-1981, 508. kab., e-pasts: konkurss@mezaipasnieki.lv ar norādi:
„Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs””.
3.4. Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot 1. pielikumā doto veidlapu, kā arī brīvā formā
veidotu pieteikuma pamatojumu (2. pielikums), kurā norāda nepieciešamo informāciju vai
aizpilda Google veidlapu lai pretendentu varētu izvērtēt atbilstoši nolikuma 4. punktā
minētajiem kritērijiem.
4. Konkursa vērtēšanā tiek izmantoti šādi kritēriji:
Vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.
1.

Ieguldījums produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidē

1.1.

Atjaunošana un mežizstrāde

1.2.

Kopšana

1.3.

Meža infrastruktūra
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2.

Zinātniski pamatotu metožu izmantošana ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā

3.

Zemes racionāla izmantošana

4.

Ainavas elementu plānošana

5.

Saskarsme ar kaimiņiem un pašvaldību

5. Konkursa “Sakoptākais mežs” vērtēšanas komisija:
5.1. Konkursa 1. kārtas komisija sastāv no ne mazāk kā trim komisijas locekļiem.
5.2. Konkursa 2. kārtas komisija sastāv no ne mazāk kā pieciem komisijas locekļiem.
5.3. Biedrības valdes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina Komisiju sastāvu un norīko
personu, kas veiks protokolista pienākumus. Komisiju pirmajā sēdē ievēl Komisijas
priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
5.4. Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus speciālistus.
6. Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
6.1. Konkurss notiek divās kārtās:
6.1.1. Veicot izvērtēšanu 1. kārtā, komisija lēmuma pieņemšanai izmanto pieteikumā
norādīto informāciju, kas sagatavota atbilstoši nolikuma 3.4. punktā minētajam.
Komisija izvirza konkursa 2. kārtai ne mazāk par pieciem meža īpašumiem, par ko tiek
sagatavots Protokols, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Komisija informē visus
īpašniekus, kas izvirzīti vērtēšanai 2. kārtā. Komisija patur tiesības nevirzīt konkursa
2. kārtai tos īpašumus, kuru īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir ticis piemērots
administratīvais vai kriminālsods par meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai
nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
6.2. Konkursa izvērtēšanas 2. kārta komisija izvērtē 1. kārtā izvirzītos īpašumus, tiek veikta
iepazīšanās ar īpašumiem klātienē, un noteikti Galvenās balvas un divu veicināšanas balvu
ieguvēji. Nosakot Galvenās balvas un divu veicināšanas balvu ieguvējus, Komisijas locekļi
izvērtē īpašumu apmeklējuma laikā iegūto informāciju, vērtējot to atbilstoši nolikuma 4.
punktā minētajiem kritērijiem. Uzvarētāja un divu veicināšanas balvu ieguvēju noteikšana
tiek veikta pēc visu īpašumu apsekošanas. Katrs komisijas loceklis aizpilda vērtēšanas
tabulu, ranžējot apsekotos īpašumus dilstošā secībā, visaugstāk vērtētajam piešķirot vienu
punktu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, aprēķinot iegūto punktu
skaitu katram meža īpašumam. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiek atzīts mežs,
kas saņēmis vismazāko punktu skaitu. Ja punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem
pretendentiem, augstāku vietu iegūst pretendents, kuram augstāku vietu ir piešķīris
komisijas priekšsēdētājs. Divas veicināšanas balvas iegūst nākamie mazāko punktu skaitu
ieguvušie pretendenti.
6.3. Konkursa Galvenā balva ir motorinstruments jaunaudžu kopšanai. Veicināšanas balvas ir
dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei.
6.4. Uzvarētāju apbalvošana notiek Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma
ietvaros.
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7. Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos materiālus
izmantot apbalvošanas pasākumā un citām ar konkursa norisi un publicitāti saistītām
vajadzībām.
8. Informācija par konkursa rezultātiem tiek ievietota Latvijas Meža īpašnieku biedrības tīmekļa
vietnē www.mezaipasnieki.lv.
9. Nosūtot pieteikumu, Jūs iesniedzat savus personas datus. Pārzinis: Biedrība “Latvijas meža
īpašnieku biedrība”, kontaktinformācija: Republikas laukums 2-508, Rīga, LV-1981,
elektroniskais pasts: konkurss@mezaipasnieki.lv, tālrunis 26121590. Datu apstrādes mērķis:
pieteikuma nodrošināšana konkursam “Sakoptākais mežs”. Papildus informācija par datu
apstrādi pieejama Privātuma politikā:
http://www.mezaipasnieki.lv/lv/about_us/priv%C4%81tuma_politika/
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4.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par inovatīvu uzņēmējdarbību”
1. Uzņēmums meža nozarē darbojas ne mazāk kā trīs gadus.
2. Pēdējos trijos gados ieviestās inovācijas (jaunas tehnoloģijas, jauni produkti, loģistika,
ražošanas procesa vadības un kontroles sistēmas).
3. Investīciju apjoms procentuāli pret uzņēmuma neto apgrozījumu.
4. Kopējais likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi attiecināti pret īstermiņa saistībām).
5. Kvalitātes vadības sistēmu esība uzņēmumā.
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5.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”
1. Pētījuma ieguldījums meža nozares attīstībā.
2. Pētījuma idejas novitāte.
3. Pētījuma ieguldījums starpdisciplīnu sadarbības veicināšanā.
4. Jauno zinātnieku iesaiste.
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6.pielikums
meža nozares gada balvas
“Zelta čiekurs” nolikumam

Pretendentu vērtēšanas kritēriji nominācijā
„Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”
1. Ieguldījums jaunu programmu un mācību satura izstrādē vai pilnveidošanā.
2. Ieguldījums mācību un citu izglītojošo grāmatu, metodisko materiālu un nozarē aktuālu
publikāciju sagatavošanā.
3. Bērnu un jauniešu iesaistīšana meža nozares sabiedriskajās aktivitātēs.
4. Ieguldījums sabiedrības informēšanā (meža takas, muzeji u.c. aktivitātes).
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